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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº MPPR-0046.15.048856-0
ASSUNTO: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO
SUSCITANTE: PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO À 3ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E
CORREGEDORIA  DOS  PRESÍDIOS  DO  FORO  CENTRAL  DA  COMARCA  DA  REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA
SUSCITADO: 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. PRESO PROVISÓRIO.

CRIME PRATICADO PELO DETENTO NO MOMENTO DE SUA PRISÃO. O

crime  praticado  contra  o  detento  no  momento  de  sua  prisão  em

flagrante deve ser apurado na cidade em que foi cometido, ou seja, na

cidade e comarca de Ponta Grossa-Pr., pois não há qualquer notícia de

processo de execução penal ou informação de qualquer irregularidade

junto  ao  Complexo  Médico  Penal,  cujas  atribuições  seriam  da

Promotoria de Justiça suscitante. Tratando-se de preso provisório, isto

é, sem condenação criminal em definitivo, pois teria sido agredido no

momento  de  sua  prisão  em  flagrante,  em  Ponta  Grossa-Pr.,  a

Promotoria  de  Justiça  com  atribuições  criminais  para  proceder  à

análise dos fatos é a do local do evento, conforme dispõe o art. 4º do

Código  Penal.  Conforme  teoria  da  atividade,  acolhida  pelo

ordenamento brasileiro, considera-se praticado o crime no momento

da conduta (ação ou omissão),  ainda que outro seja o momento do

resultado. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

Em  análise  dos  autos  verifica-se  tratar  de  Conflito  Negativo  de

Atribuição suscitado pela Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Execuções Penais

e Corregedoria dos Presídios do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de

Curitiba em face da 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa.

A Agente Ministerial, Danielle Garcez da Silva, com atribuições junto à

13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa, determinou, às fls. 23-25, o

encaminhamento dos presentes autos à Promotoria de Justiça com atribuições junto

à Vara da Corregedoria dos Presídios de Curitiba, mediante declínio de competência,

para a adoção de providências cabíveis em relação ao detento José Carlos da Silveira,

recluso,  primeiramente,  na  Cadeia  Pública  de  Hildebrando  de  Souza,  em  Ponta

Grossa-Pr.,  e,  em seguida,  por  estar  muito  machucado em virtude das  agressões

provocadas, em tese, por policiais militares no momento de sua prisão em flagrante

(09.10.2014), foi encaminhado para tratamento no Complexo Médico Penal no dia

seguinte  (10.10.2014).  A  justificativa  apresentada  foi  de  que  sua  permanência

naquela  unidade  (Complexo  Médico  Penal)  localizada  em  Piraquara-Pr.,  não

permitiria que a Promotoria de Justiça de Ponta Grossa monitorasse o estado de

saúde  do  detento,  tampouco  qualquer  possibilidade  de  realizar  diligências  para

apurar a informação de que o apenado teria sido agredido, “visto não ter sido sequer

ouvido acerca da ocorrência dos fatos”. 

A  Promotoria  de  Justiça  junto  à  3ª  Vara  de  Execuções  Penais  e

Corregedoria dos Presídios do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de

Curitiba suscitou conflito negativo de atribuição em face da 13ª Promotoria de Justiça

da  Comarca  de  Ponta  Grossa-Pr.,  sob  o  argumento  de  que  se  trata  de  preso
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provisório, pois não existe qualquer processo de execução penal do referido preso

(cf. sistema PROJUDI/PR e informação junto ao Complexo Médico Penal). Sustentou

que o crime, em tese, praticado contra o detento no momento de sua prisão em

flagrante  deve ser  apurado na cidade em que foi  cometido,  ou seja,  na cidade e

comarca de Ponta Grossa-Pr., pois não há qualquer notícia de processo de execução

penal ou informação de qualquer irregularidade junto ao Complexo Médico Penal,

cujas atribuições seriam da Promotoria de Justiça suscitante. 

É o Relatório. 

Com razão a Promotoria de Justiça suscitante. 

Em análise dos autos verifica-se que o detento José Carlos da Silveira

foi preso em flagrante delito dia 09.10.2014 na cidade de Ponta Grossa-Pr., quando

teria sido agredido por policiais militares no momento de sua prisão em flagrante. No

dia seguinte, 10.10.2014, foi transferido para o Complexo Médico Penal devido às

limitações  funcionais  dos  membros  inferiores  (CID  10  G82.8)  e  por  necessitar  de

sessões de fisioterapia. 

Tratando-se de  preso provisório, isto é, sem condenação criminal em

definitivo, pois teria sido agredido no momento de sua prisão em flagrante, em Ponta

Grossa-Pr., a Promotoria de Justiça com atribuições criminais para proceder à análise

dos fatos é a do local do evento, conforme dispõe o art. 4º do Código Penal: 

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou

omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Conforme teoria da atividade, acolhida pelo ordenamento brasileiro,

considera-se praticado o crime no momento da conduta (ação ou omissão),  ainda

que outro seja o momento do resultado. 
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Diante  do exposto,  manifestamo-nos  pelo  acolhimento do presente

conflito negativo de atribuição no sentido de reconhecer que é de atribuição da 13ª

Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa proceder à análise e julgamento

do presente feito.

Curitiba, 24 de julho de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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